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 ę ¢pɊþѠæ, ʪp Ăɂȸpæ vȼ ɏĀępę şѠцĂĢě rĢѥȸȼ ĈȒ ʪ îȄ
ǜѠ, ѝ ҔɂǒɅ 900 Вæ vȼ Ħ¡p Ǡќę øфф şѠ¢Ƈ rїфpю÷ȼќ. Ƙppę
øфѠ s îȄ ǜф rɏҤp tƕȸ úцpюpě rѐцѓ÷ȼў. ĂĢ ҫ ƌф s îȄ
ǜ їpč zpĜŹĩ ƘěȼpĒě ţţĀ tĀ rɏҤpǘ ńpęѥȸ÷ȼќ.

–
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తన మహా పర్సాథ్నం పుసత్కానికి ఏరికోరి ముందు మాట రాయించుకునన్ శీర్శీర్
గారు చలం గారి గురించి ఏమనాన్రో చూదాద్ం. ఇవి 1973 లో విజయవాడ ఆకాశ వాణి కేందర్ంలో పర్సారం అయిన
చలం గారి గురించిన పర్తేయ్క కారయ్ కర్మం నుండి తీసుకోవడం జరిగింది. ఆనాడు ఆ కారయ్కర్మానిన్ నిరవ్హించినది
బాలాంతర్పు రజనీ కాంతారావుగారు. శీర్శీర్ మాటలు
” చాలా మంది అనుకుంటారు. చలంగారు లోకానిన్ నిరాకరించారనీ, వారి ఆలోచనలు ఐహికానికి కాక,
ఆముషిక్కానికి అంకితమైనాయని. మొదటి సంగతి, ఆయన లోకానిన్ నిరాకరించలేదు. ఈ లోకంలోనే, ఈ లోకంతోనే
వునాన్రు. ‘రమణసాథ్న’ ఎకక్డో చందర్ గోళంలో లేదు. రెండోది చలంగారి దృషిట్లో ఆముషిక్కం, ఐహికానికి వయ్తిరేకం
కాదు. 50 ఏళళ్ కిర్ందట ఆయన మనసుస్ యెంత వాడిగా, వేడిగా ఆలోచిసూత్ ఉండేదో, ఇపప్టికీ అలానే ఆలోచిసుత్ంది.
ఇపుప్డు కూడా ఈ లోకం గురించే ఆలోచిసోత్ంది. అయితే, ఒకపుప్డు ఆ మనసుస్లో నుండి కధలూ, నాటకాలూ,
ముయ్జింగూస్, కనీసం నా ఒకక్డి విషయంలోనైనా సాహితయ్ విమరాశ్ వచాచ్యి.
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ఇపుప్డు ఆ మనసేస్ లోకానిన్ ఆవరించింది. అది చలంగారి లోపం. చలం కలం గురించిన లోపం. చలం గారిని 20
వ శతాబధ్పు వేమన యోగిగా అభివరిణ్ంచడం మానలేకపోతునాన్ను. ఇదద్రికీ పర్పంచపు చెడు పోకడల మీద ఒళుళ్ మంట
వుంది. అయితే, ఎవరికంటే, ఎవరు ఎకుక్వ విరుచుకు పడాడ్రో తేలుచ్కోలేక పోతునాన్ను. ఒక ముఖయ్మైన బేధం మాతర్ం
సప్షట్మే. వేమన విమరశ్ సూటిగా ఉంటే, చలం విమరశ్ మేధావి తరహాలో ఉంటుంది. ఇదద్రిలోనూ ఆవేదన సమృదిధ్గా
వుంది. ఎటువంటి డొంక తిరుగుడూ లేకుండా, చెపిప్నదంతా సూటిగా, గుండెకు గుచుచ్కు పోయే విధంగా చెపప్డం
ఇదద్రిలోనూ వునన్ విశిషట్ గుణం. ఇందువలల్నే అనుకుంటాను, పండిత లోకం ఇదద్రికీ సాథ్నం నిరాకరించింది. అయితే,
పర్జలు మాతర్ం తమ సొంతం చేసుకునాన్రు. ఈ 3,4 వందల సంవతస్రాలలో వేమన పదాయ్లు లోకుల కోసమే
చాటింపులయినాయి. చలంగారు కొతత్గా కధలు రాసుత్నన్ తొలి రోజులోల్, మరాయ్దసుత్ల పతిర్కలేవీ పర్చురించలేదు. అ
రోజులోల్ వేళళ్ మీద లెకక్పెటేట్ పతిర్కలే ఉండేవి. అది వేరే విషయం. కురర్కారు మాతర్ం ఏ మారుమూల పతిర్కలోనో చలం
గారి కథ వుంటే, అది ఏదో విధంగా సంపాదించి, చదవడం జరిగేది. ఈ రోజులోల్ విపల్వ కథలూ, కవితావ్లూ, ఒకటీ,
అరా పర్చురించిన పతిర్కలను 3,4 రూపాయలు పెటిట్ చదువుతునన్ కురర్కారులాగా. సోకర్టీసును ఆనాటి ఛాందస వరగ్ం
ఏ కారణం చేత విషం పెటిట్, చంపిందో మనకు తెలుసు. యువతరానిన్ పాడు చేసుత్నాన్డు అనేదే కారణం. ఇదే ఫిరాయ్దు
ఈనాటికీ చలం గారి మీద వుంది. విష పర్యోగం చెయయ్క పోయినా, చలం సాహితాయ్నిన్ విషంగా పరిగణించే పర్బుదుద్లు
ఈనాటికీ వునాన్రనే సంగతి మనం మరచిపోకూడదు. దేనన్యితే, ఈ ఛాందసులు కాలకూట విషం అనుకునాన్రో, దానేన్
నేటి అభుయ్దయ లోకం, ఆరోగయ్ పర్దాయకమైన అమృతంగా సీవ్కరిసోత్ంది.
చలం గారితో వయ్కిత్గతంగా నాకు ఎకుక్వగా పరిచయం లేదంటే, చాలామంది కి విచితర్ంగా అనిపించవచుచ్. కానీ,
యదారధ్ం. వయ్కిత్ పరిచయానికి మించినది మా అనుబంధం. నా మహా పర్సాథ్నానికి చలంగారు పీఠిక రాసేత్ బాగుంటుందని
నేననుకునన్ మాట నిజమే. కానీ, దగగ్రుండి రాయించిన వాడు ఉభయ మితుర్డూ జలసూతర్ం రుకిమ్ణినాధశాసిత్. ఒక పది
సంవతస్రాల పాటు అముదిర్తంగానే చలం గారి రచన వుండిపోవడానికి కారణం, నా మహా పర్సాథ్న గీతాలని అచుచ్
వేయడానికి ఏ పబిల్షరూ ముందుకు రాకపోవడం. పీఠిక అని గానీ, ఉపోదాఘ్తం అని గానీ, శీరిష్క అని గానీ లేనందున
చలం గారి రచనకు ‘యోగయ్తాపతర్ం’ అనే శీరిష్కను అచుచ్ కివావ్లిస్న తొందరలో నేనే ఇచాచ్ను. అపప్టికీ, ఇపప్టికీ
కూడా అదొక తొందరపాటు పనిగా నాకు అనిపించదు. ఆధునిక సాహితయ్ విమరశ్కు ఒక ‘మేగాన్ కారాట్’ లాంటి ఆ
వాయ్సం నిజంగా నాకు యోగయ్తాపతర్మేనని భావిసుత్నాన్ను.
చలంగారు సృషిట్ంచిన సాహితయ్ పర్పంచంలో సతరీ పాతర్లే ఎకుక్వగా కనిపిసాత్రనీ, సెకస్ సమసయ్ల ముందు తదితర
సమసయ్లు తుడుచుపెటుట్కు పోయాయని అనుకుంటారు. చలంగారి కధలోల్నుంచి, నవలలోనుంచి నాటకాలోల్ంచి
మరువరాని పురుష పాతర్ల జాబితా నేను ఇవవ్గలను. ఇకపొతే చలం గారు చరిచ్ంచింది సెకస్ సమసయ్ మాతర్మే కాదు.
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సావ్తంతర్ సమసయ్. యావదాభ్రతదేశమూ సావ్తంతర్ కోసం పోరాడుతునన్ రోజులోల్...భావ సావ్తంతర్ం కోసం తన కలంతో
పోరాడిన వీరుడు చలం.
రాజకీయ సావ్తంతర్ం సాధించి, ఇంకా ఆరిధ్క సావ్తంతర్ం కోసం సతమతమవుతునన్ మనం చలం మహరిష్ ఇది వరకే
సాధించిన మానసిక సావ్తంతర్ం సాధించడానికి ఇంకా చాలా కాలం పటట్వచుచ్. కానీ, ఆ గమయ్ం వైపుగానే మానవ జాతి
పర్యాణం చేసుత్నన్ది. భవిషయ్తుత్ను చూడాలని బుదిద్ పుటిట్నపుప్డలాల్, చలం మహరిష్ ఆశర్మానికి వెళాళ్లనుకుంటాను.
భవిషయ్తుత్ ఎకక్డో సుదూరంలో లేదనీ, మన మధయ్నే, మనకి అందుబాటులోనే వుందని చెపప్డానికి ‘రమణాసాత్న’ లో
చలం గారు ఉండడమే కారణం. చలం గారికి నేనెపుప్డు ఉతత్రం రాసినా “చలం మహరిష్” అనే సంబోధిసుత్ంటాను.
......కొంపెలల్ జనారధ్నరావు లో చూశాను. ఇపుప్డు చలం గారిలో చూసుత్నాన్ను. -----శీర్శీర్.
“తన మారాగ్నిన్ తనే వెతుకుక్ంటూ, ఒక వయ్కిత్ జీవిత కాలంలో యెంత దూరం పర్యాణించ గలడో, అంత దూరం
పర్యాణించిన పేర్మరిష్ చలం. “ ఈ వాకాయ్లు రాసింది చలం గారి గురించి విసత్ృతమైన పరిశోధనలు చేసిన డా:వావిలాల
సుబాబ్రావు గారు.
“నాబర్తుకు నాది. మీరెవరో ఏదో అనుకుంటారని, కృతిర్మ విలువల ముసుగులు వేసుకోవడం నాకసస్లు ఇషట్ం లేదు.
ఇలాగే వుంటాను. నేనకునన్దే రాసాత్ను. మీ మెపుప్కోసం, మీ పురసాక్రాల కోసమో కాదు. నాలో చెలరేగే అశాంతిని
వెలిబుచచ్డానికి. ననున్ నడిపించే సతరీ లోకం గురించి సంఘరిష్ంచే భావాలను అక్షర బదద్ం చేయడానికి రాశాను.
రాసుత్నాన్ను. రాసూత్నే వుంటాను. “అని నిరభ్యంగా చెపిప్, అలాగే వార్సి, అలాగే జీవించిన 2o శతాబధ్పు అతయ్ంత
సంచలనాతమ్క, వివాదాసప్ద రచయిత చలం గారి కధనం లో తరువాత భాగం....
ఈ భాగంలో చలంగారి ఒక నవలను పరిచయం చేసాత్ను. 1920 నుండి 50 వరకూ ఆయన ఉధృతంగా సాహితయ్
కృషి చేసిన 3 దశాబాద్లలో ఆయన రాసిన వివిధ పర్కిర్యలను సూక్షంగా విశేల్షిసేత్, ఆయన అభిపార్యాలోల్ వచిచ్న ఒక
కర్మ పరిణామానిన్ మనం గమనించవచుచ్గ్. మనం గతంలో చూసిన రెండు కధలోల్నే ఆ వయ్తాయ్సానిన్ గమనించాం.
1927 లోని మైదానం లో సతరీ సేవ్చాచ్ పర్ణయం, పర్ధాన కధా వసుత్వైతే, 1937 లో రాసిన ‘బార్హమ్ణీకం’ నవలలో
సమాజంలోని అనేక దురాచారాలను ఎండ గటాట్రు. ఇపుప్డు మరో పది సంవతస్రాలు ముందు కెళిళ్, 1948లో ఆయన
రాసిన “జీవితాదరశ్ం”అనే నవలను పరిచయం చేసాత్ను. ఈ జీవితాదరశ్ం నవలలో కూడా “లాలస”అనే సతరీ పర్ధాన పాతర్.
చలంగారు ఈ నవలలో చెపిప్నదేమిటంటే, జీవితంలో మానసిక సేవ్చాచ్, దానిని మించిన శాంతి, పర్శాంతత ఇవే
ముఖయ్ం. భారాయ్, భరత్ లైనా గానీ ఎవరి పరస్నల సేప్స వాళుళ్ ఉంచుకోవడం మంచిది. నేనూ, నాదీ, నాకూ అనే ‘పొసెసివ
నెస’ కంటే కూడా పరసప్ర గౌరవం నిలబెటుట్కుంటేనే, జీవితంలో పర్శాంతత దొరుకుతుంది. జీవితాదరశ్ం శాంతి అనేది
తెలుసుకుంటే, సమసయ్లు తగిగ్ంచుకోవచుచ్. అని చలం గారి భావనగా ఈ జీవితాదరశ్ం నవల చదివాక తెలుసుత్ంది.
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ఈ వాకాయ్లు నవలలో యధాతధంగా రాయకపోయినపప్టికీ, ఆయన సృషిట్ంచిన పాతర్లూ, ఆ పాతర్ల దావ్రా ఆయన
రాసిన సంభాషణలూ, ఆయా సనిన్వేశాలూ ఆ భావాలను బలపరుసాత్యి. ఈ నవల రాసిన రెండు సంవతస్రాల తరావ్త
చలం గారి వయ్కిత్గత జీవితంలో జరిగిన అతిపెదద్ మలుపు, అరుణాచలం వెళళ్డం. దానికి ముందు చూపుగా ఈ నవలను
భావించ వచుచ్ అని విశేల్షకులు చెబుతూ వుంటారు. ఈ నవల కంటే, ముందుగానే చలంగారు భగవాన రమణ మహరిష్
గురించి, ఆయనపై తనకునన్ విశావ్సం గురించి వాయ్సాలు రాశారు. శాంతీ, పర్శాంతీ అనే భావాల గురించి పర్సాత్వించడం
ఈ జీవితాదరశ్ం నవలలో సప్షట్ంగా కనిపిసుత్ంది.
ఈ నవలలోని కథా వసుత్వుని తెలుసుకోబోయే ముందు ఈ నవల రాసిన 1948 వ సంవతస్రంలో చలంగారి వయ్కిత్గత
జీవితం ఎలాంటి మారుప్లకు గురయియ్ందో తెలుసుకుందాం. ఆ వివరాలు తెలుసుకుంటే, చలంగారు ఇలాంటి సౌమయ్మైన
భావాలతో ఈ ‘జీవితాదరశ్ం’ నవలను ఎందుకు రాశారో మనకి ఒక సప్షట్త వసుత్ంది. 1937లో “బార్హమ్ణీకం” నవల
రాశాక, ఆ తరువాత 1938 సంవతస్రంలో ‘అరుణ’ అనే ఇంకో నవల రాశారు. ఆ తరావ్త మరో పదేళళ్ వరకూ నవల
అనే పర్కిర్యలో ఏమీ రాయలేదు. 10 ఏళళ్ తరావ్త రాసిన నవలే ఈ ‘జీవితాదరశ్ం’. ఆయన రాసిన సాంఘిక నవలలో
బహుశా ఇదే చివరిది అని కూడా చెపుప్కోవచుచ్. దీని తరావ్త ఆయన అరుణాచలం వెళిళ్పోవడం, అరుణాచలంలో
వుండగా ఆయన జీసస జీవితం ఆధారంగా మరో రెండు నవలలు రాశారు గానీ, సాంఘిక నవలలైతే ఇదే చివరిది. ఈ
జీవితాదరశ్ం నవల రాసిన రోజులోల్ చలంగారు వయ్కిత్గతంగా చాలా సంఘరష్ణకు లోనయాయ్రు. ఆ సమయంలోనే వాళళ్
రెండో అబాబ్యి వసంత ఎవరికీ చెపప్కుండా ఇంటోల్నుండి వెళిళ్పోయాడు. ఆ తరువాత ఏమయాయ్డో ఎవరికీ తెలియదు.
1948కి 6,7 సంవతస్రాల ముందు ‘లీల’ అని ఒకామె వచిచ్, చలం గారితోనే ఉండిపోయింది. ఆమె చలంగారితో
సహజీవనం చేశారని చెపుప్కోవచుచ్. ఈ నవల రాసేటపప్టికి, చలం గారికి, లీలగారితో అభిపార్య బేధాలు వచాచ్యి. ఆ
లీల గారికి తీవర్మైన అనారోగయ్ం కలిగింది. చలం గారి భారయ్ రంగనాయకమమ్ గారు అంతకు ముందే 3,4, ఏళళ్ కిర్ందట
మనశాంతి కోసం అరుణాచలం వెళిళ్పోయారు.
చలంగారి వదిన గారు డా: రంగనాయకమమ్గారు విజయవాడలోనే పార్కీట్సు చేసుత్నాన్రు. విజయవాడలో మొటట్
మొదటి లేడీ డాకట్ర ఈమె. ఆవిడే చలం గారి కుటుంబానిన్ ఆరిధ్కంగా ఆదుకుండేవారు. ఆమె మరణించారు. అపప్టికే
చలంగారు ఉదోయ్గానికి రాజీనామా చేశారు. ఆడపిలల్లకు పెళిళ్ళుళ్ అవవ్లేదు. ఇనిన్ సంఘరష్ణలకు లోనవుతునన్ రోజులోల్
ఈ నవల రాశారు. ఇక ఈ నవల లోని కధా వసుత్వు విషయానికి వసేత్, ఆయన చాలా నవలలలాగే ఇందులో కూడా
పర్ధాన పాతర్ అదుభ్త సౌందరయ్ రాశి. పేరు ‘లాలస’. దాదాపు 25 ఏళుళ్ వుంటాయి. అయితే, ఆయన మొదటి నవలలో
లాగా సేవ్చాచ్ పర్ణయానిన్ ఇషట్పడే యువతి కాదు. చాలా చురుగాగ్, హుషారుగా వుంటుంది. ఎవరితో మాటాల్డినా ,
మొదటి సంభాషణ లోనే చాలా ఆతీమ్యురాలు అనే భావన కలిగిసుత్ంది. వయ్కిత్గా మానసిక సేవ్చఛ్ కోరుకుంటుంది. ఈ
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లాలస అనే పాతర్తో పాటుగా మరొక 2,3, పర్ధాన పాతర్లు వుంటాయి. ఈ నవల కధాంశం అంతా కూడా విశాఖపటన్ం
దగగ్ర భీమిలిలో జరుగుతుంది. ఈ నవల రాయడానికి చాలా సంవతస్రాల కిర్ందట చలంగారు భీమిలి లో వుదోయ్గం
చేశారు. చాలా సంవతస్రాల తరావ్త అంటే, చలం గారు మరణించిన తరావ్త అతని పెదద్మామ్యి సౌరీస ఈ భీమిలిలోనే
సిథ్రపడాడ్రు.
చలం గారికి భీమిలి తో వునన్ పర్తేయ్క అనుబంధం ఈ నవలలో పర్తి వాకయ్ంలోనూ కనిపిసుత్ంది. ఈ నవల రాయడం
కూడా భీమిలి లోని ఏదో అదెద్ ఇంటోల్ వుండి రాశారని కొంతమంది చెబుతుంటారు. భీమిలి లోని సముదర్ం, కొండలూ,
కొండ మీద గుడి, సూరోయ్దయాలూ, సూరాయ్సత్మయాలూ అదుభ్తంగా వరిణ్సాత్రు. అలాగే ఈ రచన టెకిన్క పరంగా
చూసేత్...దీంటోల్ చకక్ని ససెప్నస్ చివరి వరకూ కొనసాగిసాత్రు. సాంఘిక నవలలో ససెప్నస్ సరిగాగ్ ఇమడదు అనుకుంటాం
గానీ, చలం గారు 70 ఏళళ్ కిర్ందటే ఈ నవలలో చూపించారు. అలాగే ఫాల్ష బేక ఎపిసోడస్ ని కూడా ఒకదాని తరావ్త
ఒకటి చెబుతూ ఈ ససెప్నస్ ని చకక్గా వాడుకునాన్రు. కాసత్ అటూ ఇటూగా 120 పేజీలు వుంటుంది. కానీ, 4,5, వందల
పేజీలు చదివిన అనుభూతి కలుగుతుంది.అనిన్ సంఘటనలూ, మలుపులూ వుంటాయి.
ఇపుప్డు కథలోకి పర్వేశిదాద్ం. ఈ కథ జరిగినదంతా భీమిలి లోనే గానీ, మొదలయియ్ంది మాతర్ం అనంతపురం లో.
కథలో పర్ధాన పాతర్ పేరు లక్షమ్ణ సింగ. తెలుగు వాడే. వయసు 34,35 సంవతస్రాలు వుంటాయి. ఇతను అనంతపురం
లో ఒక మాదిరిగా పార్కీట్సు వునన్ లాయరు. అతని మితుర్డి పేరు నరసింహారావు. అతనికి కాలేజీ చదువు అయిపోయింది.
ఈ మితుర్లిదద్రూ ఒకసారి వేరే మితుర్ల వదద్ కూరొచ్ని వుండగా, అకక్డ ఒక ఫారిన మాగజైన కనపడింది. దాంటోల్ బీచ
ఫోటోలు అవీ చూసి, "ఇండియాలో ఇలాంటి బీచ లు ఎకక్డ వునాన్యి?" అనాన్రు వాళళ్లోల్ ఒకరు. "ఎకక్డో ఎందుకు?
విశాఖపటన్ం పకక్నే ‘భీమిలి’ అని వుంది. అకక్డకు వెళేత్ బర్హామ్ండమైన బీచ కనిపిసుత్ంది." అనాన్రింకొకరు. అది విని ఈ
మితుర్లిదద్రూ సామనల్వీ సరుద్కొని, ‘ఒక రెండు నెలల పాటు భీమిలి లో వుందాము.’ అనుకొని భీమిలి వచాచ్రు.
అకక్డ ఒక సతర్ంలో దిగారు. ఆ సతర్ం లో వుండగా ఈ కధ మొదలవుతుంది. భీమిలి అయితే వచాచ్రు గానీ, ఆ
మాగజైన లో చూసిన అందాలేవి కనిపించలేదు. ఇకక్డ అంతా చేపలు పటుట్కునేవాళూళ్, కొంత మంది బిర్టీష వాళుళ్
అంత కనాన్ మరేమీ లేదు. “ఇదేమిటీ?ఇంత దూరం వచాచ్ం. ఇంత కనాన్ మన అనంతపురమే బాగుంది. వెనకిక్ వెళిల్
పోదాం" అనుకునాన్రు గానీ, కాకపోతే, రెండు నెలలు వుంటాం అని అందరి తోనూ చెపాప్ం. ఏం చేదాద్మా? అని
అనుకుంటూ బీచ లో నడచుకొంటూ వెళుతుండగా ఒక విచితర్మైన వయ్కిత్ తారసపడాడ్డు. అతను ఎలా వునాన్డంటే,
సూటూ, బూటూ, గాలిలో ఎగిరే టై, ఇంగీల్ష టోపీ, చేతిలో బెతత్ం, మనిషి లావుగా వునాన్డు. మెలితిరిగిన తెలల్టి మీసాలు.
సగం తెలల్జాతి మనిషిలాగ వునాన్డు. నడకలో, చూపులో, మాటలో అమితమైన ఉతాస్హం, సేన్హ భావం. ఏం
చేసుత్ంటాడంటే, బీచ లో ఆ చివరనుండి ఈ చివర వరకూ గబగబా నడుసుత్ంటాడు. కనిపించిన పర్తి వాళళ్నీ
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పలకరిసుత్ంటాడు. కొంతమంది దగగ్ర ఆగి కబురుల్ చెబుతుంటాడు. ఎకుక్వసేపు ఉండడు. ఇంకేదో పని వునన్టుట్ మరొకరి
దగగ్రకు వెళతాడు. మొతాత్నికి ఆసకిత్కరంగా కనిపించాడు.
ఒక రోజు అతనంతట అతనే పలకరించాడు వీళిళ్దద్రినీ. “ఏమిటి?కొతత్ వాళళ్ లాగా వునాన్రు. ఎకక్డ నుండి
వచాచ్రు?”అని. ఆ మొటట్మొదటి పలకరింపులోనే ఏదో ఆతీమ్యత కనిపించింది. అకక్డనుండి వీళళ్తో కబురుల్
పెంచుకొని, "సతర్ం లో ఉంటునాన్రా?ఎకక్డ భోజనం చేసుత్నాన్రు?”అని మళీళ్ తనే ”ఫలానా చోటుకి వెళిల్ భోజనం
చెయయ్ండి” అనాన్డు.
“ఇంతకీ మీ పేరేమిటండీ?”అనాన్రు. “నా పేరు దేశికాచారి. నేను చెపిప్న హోటల కి వెళిల్, దేశికాచారి పంపించాడు
అని చెపప్ండి. మీరు ఎంత ఇసేత్, అంత తీసుకుంటారు”అని చెపిప్, హడావుడిగా వెళిళ్పోయాడు. వీళళ్కి విచితర్ంగా
అనిపించింది. మనిషి ఎంత విచితర్ంగా ఉనాన్డో, పేరుకూడా అంతే విచితర్ంగా వుంది అనుకునాన్రు. ఆ హోటల కి
వెళాల్రు. ఇలా దేశికాచారి పంపించాడు అనగానే అతను ఏమీ మాటాల్డకుండా వీళుళ్ ఇచిచ్ంది తీసుకునాన్డు. దేశికాచారి
ఈ వూరోల్ అందరికీ తెలుసు అనుకునాన్రు.
మరుసటి రోజు మళీళ్ దేశికాచారి కనిపిసేత్ అనాన్రు ”ఈ బీచోల్ మాకేమి అందాలు కనిపించడం లేదు. మేం
వెళిళ్పోదామని అనుకుంటునాన్ం”.
“అందం అనేది మనలో వుంటుంది. నేను మీకు అందానిన్ చూపిసాత్ను రండి” పర్తి చినన్ దాంటోల్ కూడా కూడా
అందానిన్ ఎలా చూడాలో చెబుతూ, అకక్డ కొండ రాళళ్ మీదకు తీసుకెళిళ్, నాచు పటిట్న ఒక నీటి గుంటవుంటే, అందులో
రెండు చేప పిలల్లను చూపించి,”మీరు అందానిన్ వెతుకుక్ంటూ ఎకక్డికో వెళళ్నవసరం లేదు. ఇకక్డ కూరోచ్ండి. అటూ
ఇటూ చూడకుండా మనసంతా కేందీర్కరించి, ఈ నాచు ఉనన్ ఈ నీటి గుంటను చూడండి. యెంత అందంగా
కనిపిసుత్ందో. అనీన్ అందంగానే కనపడతాయి చూడడ్ం నేరుచ్కుంటే”అనాన్డు.
మనిషి యెంత విచితర్ంగా ఉనాన్డో, ఉదాహరణలు కూడా అంత విచితర్ంగా ఇచాచ్డు అనుకునాన్రు. అది
మొదలు...ఆ బీచ , సూరాయ్సత్మయం, కొండలూ, పైన చినన్ గుడి ఇవనిన్ వాళల్కు అందంగా కనపడడ్ం పార్రంభించాయి.
రోజు వీళళ్తో సరదాగా మాటాల్డుతుంటే, వీళళ్కు అనుమానం వచిచ్ంది. ‘ఎందుకు మనతో ఇంత సరదాగా
ఉంటునాన్డు.మనలిన్ ఏమైనా అడావ్ంటేజ తీసుకుంటాడా?’అనుకునాన్రు. ఆ తరావ్త ఒకరోజు “ఈ మధయ్ ఆవిడకు
ఆరోగయ్ం బాగాలేదు. మిమమ్లిన్ భోజనానికి పిలుదాద్మంటే, ఇపుప్డు బాగానే వుంది. ఈ సాయంకాలం మా ఇంటికి
భోజనానికి రండి” అని భోజనానికి తీసుకెళాళ్డు.
అతని ఇలుల్ కొండ మీద ఒక బంగాళా లాగా వుంది. చుటూట్ పూల చెటూల్, కాయగూరల మొకక్లూ, వెనకాల తోట,
ఆవులూ వునాన్యి. ఆ కొండ మీదకు వెళళ్గానే అదుభ్తమైన దృశయ్ం దూరంగా సముదర్మూ, కొండలూ కనిపించాయి.
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వీళళ్కు అనుమానం వచిచ్ంది ’ ఏమిటి? మనం అంటే, ఇంత అభిమానం చూపిసుత్నాన్డు. భోజనానికి కూడా
తీసుకువచాచ్డు.మనలిన్ ఏమైనా మోసం చేసాత్డా?’ అనుకునాన్రు. వీళళ్ అనుమానానిన్ బలపరుసూత్ తన గురించి
చెపుప్కుంటూ ” మీరు దేశికాచారి గురించి వినలేదా?దేశికాచారి అంటే, పదేళళ్ కిర్ందట పెదద్ కేసు జరిగింది.అనిన్
పేపరల్నోనూ నూయ్స కూడా వచిచ్ంది. నేను పదేళుళ్ జైలు కి వెళిల్ వచాచ్ను. “అని చెపాప్డు.
లక్షమ్ణ సింగుకీ, నరసింహారావుకీ మరింత భయం వేసింది. జైలుకి వెళాల్నని చెబుతునాన్డు. మనలిన్ పిలిచాడు. మన
దగగ్ర వునాన్ వనీన్ కొటేట్సాత్డా?లేకపోతే, అనంతపురం వచిచ్, మనలిన్ ఏమైనా చేసాత్డా?అని అనుకుంటునాన్రు. వరండాలో
కూరోచ్ బెటిట్, “ఇకక్డే భోజనం చేదాద్ం”అనాన్డు.
వరండాలో వునన్ టేబులు మీద లోపలనుండి అనీన్ తీసుకొచిచ్ సరాద్డు. వాళాళ్విడ ఉందోలేదో తెలీదు. బయటకు
అయితే, రాలేదు. భోజనం చేసుత్నన్ంత సేపు ఏవేవో కబురుల్ చెబుతూనే వునాన్డు. "ఇకక్డ నుండి చూడండి. సముదర్ం
ఎంత బాగుందో. వెనెన్లోల్ అయితే ఇంకా బాగుంటుంది. అందుకే నేను ఇకక్డ బంగాళా కటుట్కునాన్ను." లోపలకు కేకవేసి
”లాల!

నువూవ్

చూసుత్నాన్వా

సముదర్ం?”

లోపలనుండి

ఒక

యుకత్

వయసులో

వునాన్

సతరీ

సవ్రం

వినిపించింది.”చూసుత్నాన్ను”అని. ఓహో!ఈ ముసలామె గొంతు మాతర్ం చినన్గా వుంది. ఈ ముసలాయనా, ముసలామె,
యెంత ఆదరశ్ దంపతులో.ఆవిడ మాకూక్డా కనిపించ కుండా లోపలే వుంది. అనుకునాన్రు. అయితే, దేశికాచారి భారయ్ను
పిలిచి పరిచయం మాతర్ం చేయలేదు. భోజనం అయిపోయాక వచేచ్శారు. అదొక సంఘటన. ఇలాంటి మరో రెండు
సంఘటనలు జరిగాయి.
మరాన్డు లక్షమ్ణ సింగ సతర్ లో పడుకొని వుండగా, అతనికి చెవి పోటు వచిచ్ంది. నరసింహారావుకి ఏం చేయాలో
తోచలేదు. అకక్డ వాళల్కు తెలిసింది ఒకక్ దేశికాచారి మాతర్మే. ఆ రాతర్పుప్డు కొండెకిక్, దేశికాచారి దగగ్ర ఏమైనా
మందులు వుంటే అడుగుదామని వెళాళ్డు. అతను వెళేల్సరికి దేశికాచారి వరండాలో కూరొచ్ని వునాన్డు. బయట వెనెన్ల
వుంది. పకక్నే ఒక అమామ్యి కూరొచ్ని వుంది.కానీ, ఆ అమామ్యి చాలా యుకత్ వయసులో వుంది. ఇదేమిటి?ఈ
ముసలాయనకూ, ఈ యువతికీ సంబంధం ఏమిటి?బహుశా వాళళ్ అమామ్యా?బంధువా?లేకపోతే రెండో భారాయ్?ఏమీ
అరధ్ం కాలేదు. వచిచ్న పని చెబితే, మందు ఇచిచ్ పంపించేశాడు.కానీ, అమామ్యిని మాతర్ం పరిచయం చేయలేదు.ఈ
దేశికాచారి జీవితం అంతా రహసయ్ంగా ఉనన్టుల్ంది.అనుకునాన్డు, అది రెండో సంఘటన.
సరే! మందు వేసుకునాన్డు. చెవిపోటు తగిగ్ంది. ఆ మరాన్డు బీచ లో నడచుకుంటూ వెళుతునాన్రు మితుర్లు. ఆరోజు
దేశికాచారి కనపడలేదు. చాలా దూరం వెళాల్రు. చీకటి పడిపోయింది. వెనకిక్ వసుత్నాన్రు.వసుత్ండగా...హటాతుత్గా
ఉనన్టుట్ండి సముదార్నికి పోటు వచిచ్ంది. సముదర్ కెరటాలు ముందుకు వచాచ్యి. వీళుళ్ అలా నడచుకు వచేచ్ కర్మంలో
ఒక మొగలి పొద దగగ్రకు వచేచ్సి అకక్డ చికుక్కు పోయారు. సముదర్ం నీళుళ్ ఇంకా ముందుకు వెళాళ్యి. ఇదద్రికీ భయం

øöeTT~

www.koumudi.net

@|æÁ˝Ÿ 2022

Ș̮ ̆ χ

8

వేసింది. ఆ పొదలు పటుట్కొని నరసింహారావు “బాబోయ! మమమ్లిన్ రకిష్ంచండి” అని బిగగ్రగా అరిచాడు. ఇదంతా
చీకటోల్నే జరుగుతోంది. అదేమిటో ఒక దేవత పర్తయ్క్ష మైనటుల్గా ఆ పకక్నేవునన్ బండ రాయి నుండి ఎవరో ఒక
అమామ్యి వచిచ్ “మీరు కొతత్ వాళళ్ లాగా వునాన్రు. అటు కాదు ఇటు నడవండి” అని తోర్వ చూపించింది. ఆ పోటు ఉనన్
కెరటాల నుండి బయటకు రావడానికి సహాయం చేసింది. బయటకు వచేచ్శారు.ఆ అమామ్యి వెళిళ్పోతోంది. చీకటోల్
ఆమెని సరిగాగ్ చూడలేదు.
ఈ లోగా లక్షమ్ణ సింగ అనాన్డు.”అసలు ఆ అమామ్యి ఒకక్రేత్ ఇంత చీకటోల్ ఎందుకు వుంది?వెనకిక్ ఒకక్రేత్ ఎలా
వెళుతుంది. నేను వెనకిక్ వెళిల్ పలకరిసాత్ను”అనాన్డు. “వదుద్..వదుద్...అసలు అమామ్యో, దయయ్మో తెలీడం లేదు. తెలిసిన
అమామ్యి అయితే, వెళుతుంది లే” నరసింహారావు అంటునాన్ వినకుండా లక్షమ్ణ సింగ వెనకిక్ వెళిల్ “ఏమండీ!”అని
పిలిచాడు. ఆ అమామ్యి “ఏమిటి?” అంది. “మీరు ఒకక్రే వెనకిక్ ఎలా వెళతారు?” అంతలో ఒక మెరుపు మెరిసింది.ఆ
మెరుపులో ఆమె ముఖం సప్షట్ంగా కనపడింది లక్షమ్ణ సింగుకి. ఒకక్సారి ఆశచ్రయ్పోయాడు. ఈలోపు ఆ అమామ్యి
”నాకేమి పరావ్లేదు. నేను వెళతాను.”అని వెళిళ్పోయింది.
కానీ, అ మెరుపులో కనిపించిన ఆ అమామ్యి ముఖం లక్షమ్ణ సింగుని జాన్పకాలోల్కి తోసేసింది. ఎవరు ఈమె?లాలాస
లాగా వుంది. లాలస అవునా, కాదా?ఒకవేళ లాలసే అయితే ననున్ గురుత్ పడుతుంది కదా! కనీసం నా గొంతు అయినా
గురుత్ పటాట్లి కదా! అయితే, లాలస కాదా?మరి అలాగే కనిపిసోత్ందేమిటి? ఆలోచించుకుంటూ జాన్పకాలోల్ వెనకిక్
వెళాళ్డు.
‘లాలస

4 సంవతస్రాల కిర్తం నాకు వుతత్రం రాసింది. కషాట్లోల్ వునాన్ను నీ దగగ్రకు వసాత్ను. అని నేనేమి

సమాధానం ఇవవ్లేదు. అయినా బొంబాయిలో వుండాలి కదా! భీమిలి ఎందుకు వసుత్ంది? అతనికేమీ అరధ్ం కావడం
లేదు.’ ఇకక్డ నుండి చలం గారు కధను ఫాల్ష బేక కు తీసుకువెళతారు. అసలు లాలస ఎవరు?
లక్షమ్ణ సింగు మదార్స లో ‘లా’ చదువుకుంటునాన్డు. అకక్డ లాలస కూడా ఏదో కోరుస్ చదువుకుంటునన్ది. కాకపోతే,
ఆమెను ఒక పెదద్ సెలబిర్టీ లాగా, హీరోయిన లాగా కాలేజీలో అందరూ చూసుత్ండేవారు. ఆవిడ పర్తేయ్కత, యేవో ఆసలు
రేపుతునన్టుల్గా వుంటుంది. మాటాల్డిందంటే, ఎంతో దగగ్రగా ఉనన్టుల్గా, అతనితో మాటాల్డం తనకు చాలా
ఇషట్మైనటుల్గా అనన్టుల్గా మాటాల్డుతుంది. అందుకని ఆమెతో మాటాల్డడానికి కాలేజీలో అందరూ పడి చచిచ్పోయేవారు.
లక్షమ్ణ సింగుకి కూడా ఆమె పరిచయం అయియ్ంది. కొనాన్ళళ్ తరావ్త ఆమెను పేర్మిసుత్నన్టుల్గా చెపాప్డు. ఆ అమామ్యి
మాతర్ం ఏమీ సమాధానం ఇవవ్లేదు. చాలా హుషారుగా వుండేది. తుళిళ్పడుతూ, జలపాతంలాగ వుండేది. లక్షమ్ణ సింగు
కి మాతర్ం ఏమీ సమాధానం చెపప్లేదు.
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ఒకసారి ఎవరో చెపాప్రు”లాలస, ఏడమస్ అనే కురర్వాడిని పెళిల్ చేసుకుంటునన్దని.” అందరూ వెళాల్రు. కానీ, ఆ పెళిల్
జరగలేదని తరవాత తెలిసింది. ఇలా విచితర్ంగా వుండేది లాలస. అయితే, లక్షమ్ణ సింగు ఇంకా కాలేజీలో చదువుతూనే
వునాన్డు. అతను మాతర్ం, లాలస ఆకరష్ణ నుండి తపిప్ంచుకోలేకపోయాడు. లాలస చదువు అయిపోయింది. వాళళ్ది
తమిళ దేశంలో ఏదో వూరు. ఆ వూరు వెళిల్, సావ్తంతోర్దయ్మం, ఉపుప్ సతాయ్గర్హం లాంటివి జరుగుతుంటే, వాటిలోల్
పాలొగ్నేది. చదువుకునన్ది. అందమైన అమామ్యి .. మితుర్లు వునాన్రు. పర్భుతావ్నికి వయ్తిరేకమైన పనులు చెయయ్డం
వలన జైలోల్ పెటాట్రు. లక్షమ్ణ సింగు ఇవనీన్ గమనిసుత్నాన్డు. ఒకసారి లాలస జైలోల్ వుండగా వెళాళ్డు.”ఏమిటి?ఇలా
వునాన్వు. జైలోల్ నుండి బయటకు వచాచ్క నినున్ పెళిల్ చేసుకుంటాను వచేచ్య”అనాన్డు. అపుప్డు కూడా ఏమీ సమాధానం
చెపప్లేదు. జైలు నుండి ఆమె విడుదల అయియ్ంది కానీ, లక్షమ్ణ సింగుకి తెలియలేదు. మొతాత్నికి ఈ పరిచయమూ, ఇనిన్
సంఘటనల తరావ్త లక్షమ్ణ సింగ వాళళ్ వూరు బయలుదేరాడు.
రైలు ఎకుక్తుండగా....గభాలున పరిగెతుత్కుంటూ వచిచ్ంది లాలస. “నేను కూడా వచేచ్సాత్ను మీవూరు”అంది.లక్షమ్ణ
సింగు ఆ మాట కోసం ఎదురు చూసుత్నాన్డు గానీ, అతనికి ఏమీ అరధ్ం కాలేదు. “జైలు కెళాళ్వు కదా! ఏమైంది?” అంటే
చెపిప్ంది ” జైలులో అందరూ కూడా సావ్రధ్ పరులు. వీళళ్ వలన సావ్తంతర్ం రాదు.లోపలి వెళాళ్క ఈ బిర్టీష వాళల్కి
లంచాలు ఇవవ్డం ఇలాంటివి చేసుత్నాన్రు. “అని ఏవేవో చెపిప్ంది.
సరే! ఆమెని తీసుకొని అనంతపురం వెళాళ్డు. ఇంటోల్ వాళళ్కి లాలసని పరిచయం చేశాడు. అకక్డ ఆయన తన పార్కీట్స
మొదలుపెటాట్డు. “ఈ అమామ్యిని వివాహం చేసుకుందామని అనుకుంటునాన్ను” అని చెపాప్డు. ఇంటోల్ వాళల్కి ఈ
అమామ్యి వేగంగా ఉండడం, ఆధునికంగా వుండడం పెదద్గా నచచ్లేదు గానీ,”ఎందుకు ఏమీ తెలియని అమామ్యిని పెళిల్
చేసుకుంటావు?" అనాన్రు గానీ, “కాదు” అనడానికి కూడా పెదద్గా కారణం కనిపించలేదు.
దాంతో ఆ అమామ్యిని "పెళిల్ చేసుకుందాం” అని అడిగాడు. లాలస ‘కాదు’ అనలేదు. ”అవును” అనడానికి ముందు
ఏం అనన్దంటే... "చూడు లక్షమ్ణ సింగ!నేను చాలా విధేయతగల భారయ్ని కాకపోవచుచ్. ఇంకా సప్షట్ంగా మాటాల్డాలంటే,
నేను నీకు ఆదరస్మైన సతరీని అనుకుంటునాన్వు. నమామ్వు...సరేనా? నువువ్ మాతర్ం నాకు ఆదరశ్మైన పురుషుడివి కాదు.
మాటల్డవేంటి?కషట్ంగా ఉందా?అయినా, నినెన్ందుకు పెళిల్ చేసుకుంటునాన్నని అనుకుంటునాన్వా?ఆదరశ్వంతమైన
పురుషుడు భూమి మీద లేడు. అని నాకు సప్షట్మైంది. కాబటీట్, నువేవ్ next-best. అలాని ఆదరశ్మైన సతరీ కూడా లేదు.
కానీ, నేనునాన్నని నువువ్ నముమ్తునాన్వు. దురదృషట్వంతుడివి. నువువ్ ననున్ డిసపాప్యంట చెయయ్లేవు. నేను నినున్
తపప్కుండా డిసపాప్యంట చేసాత్ను. ఈనాటి ఈ మాటలు జాన్పకం వుండవు. కానీ, చాలా సీరియస గా చెబుతునాన్ను. “
అలా ఏదో సందేశం ఇచిచ్ంది.లక్షమ్ణ సింగ ఆ మాటలు వినే సిథ్తిలో లేడు.
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“అయితే, కొనాన్ళుళ్ ఆగుదామా?ఒకరినొకరు అరధ్ం చేసుకుందామా?నిశచ్యం అయాక అపుప్డు పెళిల్
చేసుకుందామా?”అనాన్డు. దానికి లాలస చెపిప్ంది.”నిశచ్యం అయిందాక కాసుకొని కూరుచ్ంటే, ఏదీ చెయయ్లేం
చచిచ్ందాకా. జీవితం అంటేనే రిసుక్ తీసుకోవడం.ఒకక్ చావే ఏ పర్యతన్ం, ఏ సందేశం, ఏ రిసూక్ లేకుండా నిశిచ్తమైన
విషయం. పద పెళిల్ చేసుకుందాం”అని అతనిన్ పోర్తస్హించింది.
సరే! ఇదద్రూ వివాహం చేసుకునాన్రు. వివాహం చేసుకునన్ దగగ్రనుండి లక్షమ్ణ సింగు కి ఆమె మీద ‘పొసెసివ
నెస’. అంటే, అందంగా వుంటుంది. అందరితోనూ మాటాల్డుతుంది. ఎవరితోనైనా మాటాల్డుతుంటే, లక్షమ్ణ సింగు కి
అసూయగా వుండేది.”నువువ్ నాదగగ్రే ఉండవచుచ్ కదా! నాతోనే మాటాల్డవచుచ్ కదా!”అంటుండేవాడు. ఆయన కోరుట్కు
వెళాళ్క, ఇంటోల్ వాళల్తోటీ, మరుదుల తోటీ, చుటాట్లతోటీ చనువుగా మాటాల్డుతుండేది.లక్షమ్ణ సింగుకి నచచ్కపోయినా,
పెదద్ సమసయ్లేవీ రాలేదు.వాళళ్ సంసారం మామూలుగా నడుసుత్నన్ది. అలా రెండు సంవతస్రాలు గడిచాయి.
ఇకక్డ కథలోకి మరో పాతర్ పర్వేశిసుత్ంది. ‘మాలవ్ంకర’ అనే గాయకుడు అనంతపురం వచాచ్డు. అతనేదో వాదయ్
సంగీతం చేసుత్ంటాడు. కచేరీలు జరిగేవి. వాటికీ లక్షమ్ణ సింగ, లాలస కూడా వెళేళ్వారు.ఒకసారి కచేరిలో ఎదురుగుండా
సీటల్లో కూరుచ్నాన్రు. మరి సహజం గానే లాలస అందంగా వుంటుంది.మాటాల్డితే చనువుగా వుంటుంది. ఆ మాలవ్ంకర
కూడా అతని గొంతులోనూ, మాటలోల్నూ ఏదో ఆకరష్ణ వుంది. అందరూ ఆయనిన్ చూడగానే ఆకరిష్తులవుతుంటారు.
ఆలాంటిది అ మాలవ్ంకర, ఎదురుగా వునన్ లాలస వైపే చూడడం పార్రంభించాడు. ఇది నచచ్లేదు లక్షమ్ణ సింగుకి.
ఇంటికి వెళిళ్పోయారు. తరువాత చెపాప్డు ”మనం ఆ మాలవ్ంకర కచేరికి వెళళ్వదుద్. నీ వైపు అదోలా
చూశాడు.”అనాన్డు.
కానీ, మరాన్డు ఏమైందీ? మాలవ్ంకర, లక్షమ్ణ సింగ లేని సమయంలో ఇంటికి వచిచ్”నేను పర్తేయ్కంగా లాలస కోసం
కచేరి చేసాత్ను”అనాన్డు. ఆ రకంగా లాలసకు దగగ్రయాయ్డు. ఇలా రెండు, మూడు రోజులు జరిగింది. ఇంటోల్ వాళుళ్
జరుగుతునన్ విషయాలు లక్షమ్ణ సింగ తో చెపాప్రు. “నువువ్ లేనపుప్డు వసుత్నాన్డు. పాట కచేరి అంటునాన్డు. పాటలు
వినిపిసుత్నాన్డు” అని.

లాలసని అడిగాడు ”ఇదేమిటి?నేను లేనపుప్డు ఎందుకు రానిసుత్నాన్వు?”అని. "నాకు పాట

వినాలనిపిసుత్ంది. వసుత్నాన్డు. పాట వినిపిసుత్నాన్డు” అంది. ఆమె మొదటోల్నే చెపిప్ంది”నాకు సేవ్చచ్ అంటే, ఇషట్ం. నా
ఇషట్ం వచిచ్నటుట్ వుంటాను. నువువ్ డిసపాప్యంట అవవ్కూడదని”
మొతాత్నికి ఒక 4,5, రోజుల పరిచయానికే లాలస, మాలవ్ంకర తో వెళిళ్పోవడానికి నిశచ్యించుకుంది. మొతత్ం
నవలలో ఈ ఒకక్ సంఘటనే అంత బలంగా అనిపించలేదు. ఆ కొదిద్ పరిచయానికే అలా వెళిళ్పోవడానికి బలమైన
కారణం కనిపించలేదు. మరి చలానిన్ గాఢంగా చదివిన వాళుళ్ ఏమైనా చెబుతారేమో గానీ, నాకైతే, ఆ సనిన్వేశం కొంచెం

øöeTT~

www.koumudi.net

@|æÁ˝Ÿ 2022

Ș̮ ̆ χ

11

బలహీనంగా అనిపించింది. ఎందుకంటే, లక్షమ్ణ సింగ కీ, లాలసకీ మధయ్ పెదద్ విబేధాలు లేవు. లక్షమ్ణ సింగు ఆమె
బాధలు పెటిట్ంది కూడా ఏమీలేదు. కాకపొతే, పరసప్ర ఆకరష్ణ. చెపప్ చూశాడు. “సరే! నీ ఇషట్ం”అని వదిలేశాడు.
తముమ్ళుళ్ చెపాప్రు ”ఏమిటనన్యాయ్! అలా వదిలేసాత్వు వదినిన్. మేం వెళిల్ వాడిని నాలుగు బాదుతాం”అనాన్రు.
“వదుద్. తనిషట్ం వెళిల్పోతానంది. వెళళ్నియ!”అనాన్డు. ఒకరోజు లక్షమ్ణ సింగ ఇంటికి వచేచ్సరికి లాలస ఇంటోల్ లేదు.
వెళిళ్పోయింది. ఇదంతా గతం. ఇపుప్డు వరత్మానానికి వసేత్...
లక్షమ్ణ సింగ, నరసింహారావు తో చెపాప్డు లాలస గురించి...”నాకు లాలస లాగ అనిపిసోత్ంది. మళాళ్ ఎపుప్డనాన్
కలిసేత్ గనక, తెలుసుకోవాలి”అనాన్డు. మరాన్డు దేశికాచారి బీచ లో కనిపించాడు.”ఏమిటీ?నినన్ సముదర్పు అలలోల్
చికుక్పడిపోయారట. మా ఆవిడ మిమమ్లిన్ కాపాడిందట.”అనాన్డు. లక్షమ్ణ సింగుకి ఒకక్ సారి ఆశచ్రయ్మనిపించింది.
‘ఇదేమిటి?ఆ అమామ్యి దేశికాచారి భారాయ్?ఇంకా నయం లాలస అనుకునాన్ను.నేను పొరపాటు పడినటుల్నాన్ను.’ అని
మనసులో అనుకొని, “ఓహో! ఆవిడ మీ భారాయ్? ఆమె పేరేమిటి?”అనాన్డు.
“నాకు తెలీదు” అనాన్డు దేశికాచారి.
“అదేమిటి?మీ భారయ్ పేరు మీకు తెలీదా?”
“అదొక కథ లెండి”
“కానీ, ఆమెను మీరు ఏదో పిలుసాత్రు కదా!”
“ లాల! అని పిలుసాత్ను. కానీ, అది ఆమె పేరు కాదు.” అనాన్డు దేశికాచారి. లక్షమ్ణ సింగ ఏమీ అరధ్ం కాలేదు.
ఇంకేం అడుగుతాడు.!? కానీ, అతని అనుమానం మాతర్ం తీరలేదు. అయితే, ఆమె ఎపుప్డూ బీచ కి రాదు. దేశికాచారి
ఒకక్డే వసుత్ంటాడు. ఎలా తెలుసుకోవాలి? ఒకరోజు దేశికాచారి అందరీన్ కూరోచ్బెటిట్ కబురుల్ చెబుతునాన్డు.’ ఆ
సమయంలో ఇంటికి వెళిల్, ఆ అమామ్యి లాలస అవునో కాదో తేలుచ్కోవాలి’ అనుకుని ఆ బంగాల్కి బయలుదేరాడు.
మనం పదయ్ కావాయ్లోల్, వాటిలోల్ చూసూత్ వుంటాం. ఏమిటంటే... ఆ సనిన్వేశానికీ, భావానికీ సంబంధించిన నడక
వాడుతుంటారని...ఉదాహరణకు వసంత రుతువైతే కొనిన్ వృతాత్లూ భయంకరమైన సనిన్వేశం చూపించాలంటే మరికొనిన్
వృతాత్లూ ఇలా...అవనీన్ పదయ్ కావాయ్లోల్. చలంగారు ఈ నవలలో కూడా అలాంటివి రాశారు. ఇపుప్డు లక్షమ్ణ సింగ,
లాలస అవునో కాదో తెలుసుకోవడానికి వెళుతునాన్డు చాలా హడావుడిగా. దేశికాచారికి కనపడకుండా వెళాళ్లి. అతని
మానసిక సిథ్తిని చలంగారు యెంత అదుభ్తంగా వరిణ్సాత్రంటే, ఆ పేరాలు చదువుతుంటేనే తెలుసుత్ంది. లక్షమ్ణ సింగ
యెంత ఆతుర్త పడుతునాన్డో. ఇవి చలం గారి మాటలు ”ఆమె లాలస అవునో కాదో తేలుచ్కోవాలి. తరావ్త
ఏమవుతోందో, తరావ్త కథ. రెండూ, మూడు అని లెకక్బెటుట్కొని కూరుచ్ంటే, ఉతత్ లెకక్లే గానీ, అసలు వసుత్వులు
ఎనన్డూ చేతికి దొరకవు. వెళిల్...?యెటాల్... ఏం మాటాల్డాలి. ఆలోచించ కూడదు. ఆలోచనలే అనిన్ సందేహాలకీ మూలం
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అనాన్డు హాలెండ.అతని వెంట వసాత్ననే పెదద్ అలలు, ఏమిటీ మనిషి ఇటాల్ పరిగెడుతునాన్డనే తొంగి చూసే పురాతన
వృకాష్లనీ, ఏ సమసయ్లు లేకుండా గుడిసెలకు వెళుతూ పాటలు పాడే యువకులిన్ కనెన్తిత్ చూడలేడతను.”
బంగాళా

ముందు

తలుపు

వేసి

వుంది.

చుటూట్

తిరిగి

వెనకి

నుండి

వెళాళ్డు.బహుశా

వంటింటోల్

ఉందేమో?వాళాళ్యనకు వంట చేసుత్నన్దేమో...నౌకరుల్...ఎవరూ లేరే...పోనీలే...సంపెంగ పరిమళాలూ, ఆకులిన్ గలగల
లాడించే ఊర పిచుచ్కలూ , వెళిళ్పోదామా అని ఆలోచిసుత్నన్ గిజిగాడు, ఎవరు అని కళళ్తో పర్శిన్ంచే నలల్ మచచ్ల ఆవు.
అతని సరికి రేగిన తేనే తుటెట్. ఇవనీన్ మనసుకి ఎకక్డం” ఇంత హడావుడిగా ఇంటికి వెళాళ్డు.
తలుపు తీసుకొని లోనికి వెళాళ్డు. ఏ గది లోనూ కనపడలేదు.చిటట్ చివర బెడ రూమ లాగా వుంది. సనన్ని తెర
వుంటే, ఆ తెర తీసుకొని లోనికి వెళాళ్డు. అకక్డ కూరొచ్ని వుంది ఆ అమామ్యి. లోపల చీకటీ, కురీచ్లూ, సితారూ,
అవనీందర్ నాథ ఫోటో. ఒకపుప్డైతే ఆగిపోయే వాడే. ఆ అమామ్యి ఒకక్సారి వెనకిక్ తిరిగింది. “ఎవరు నువువ్?” అంది.
“నువువ్ లాలసవి కదా!?”అనాన్డు.
“లాలస ఎవరు? నేను లాలసని కాదు” అంది.
”నువువ్ అలాగే వునాన్వు”
”కాదు, నేను లాలసని కాదు. మీ లాలస ఎవరో నాకు తెలీదు."
”నువవ్లా మాటాల్డవదుద్. మావారు ఇంటోల్ లేరు. నువెవ్ళిళ్పో ” అని బలవంతంగా బయటకు నెటేట్సి, తలుపేసేసింది.
దాంతోటి లక్షమ్ణ సింగ కి మరింత అనుమానం. మనిషి చూసేత్ అలాగే వుంది.కానీ, మాట చూసేత్, నెమమ్దిగా వుంది.
అపప్టి లాలస జలపాతం లాగ వుండేది.ఈమె పర్శాంతంగా వుండే సరసుస్ లాగ వుంది. లాలస అయివుండక పోవచుచ్.
బహుసా లాలసను పోలిన మనిషా?ఇలా ఆలోచించుకుంటూ సతర్ం కి వచేచ్శాడు.
మరాన్డు, దేశికాచారి వీళుళ్ ఉంటునన్ గదికి వచాచ్డు. “ఏమిటి?నినన్ మీరు మా ఇంటికి వచాచ్రట.లాలస
అనుకునాన్రట. ఇదిగో తీసుకువచాచ్ను. మీరనుకుంటునన్ లాలసకీ, మా ఆవిడకీ సంబంధం లేదు. అసలు మా ఆవిడ
లాలస కాదు”అని ఆమెతోనే మాటాల్డించాడు. అపుప్డు అడిగాడు. "అసలు లాలస ఎవరు?నువెవ్ందుకు ఆతుర్త
పడుతునాన్వు”అనాన్డు దేశికాచారి. లక్షమ్ణ సింగ జరిగింది చెపాప్డు. ఎందుకు వెళిళ్పోయింది అంటే, ఏవేవో చెపాప్డు.
“మాకేం సంబంధం లేదు. “అంది ఆ అమామ్యి. దాంతో మరింత గందరగోళం. మరాన్డు దేశికాచారిని అడిగాడు
లక్షమ్ణ “ఏమండీ మీ భారయ్ ఏ దేశసుత్రాలు?ఏ వూరు వాళళ్ది? ఆమె పుటిట్లుల్?”
“ఏమో నాకు తెలీదు.”
“మరి ఆమె పేరు?”
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“అంతకు ముందే చెపాప్ను కదా! ఆమె పేరు నాకు తెలీదని”అనాన్డు దేశికాచారి.లక్షమ్ణ సింగ కి అనుమానం మరింత
బలపడింది. బహుశా దేశికాచారికి భయపడి చెపప్డం లేదేమో. ‘ఎలా అయినా ఆమె లాలస అవునో, కాదో తేలుచ్కుని ఈ
ఊరునుండి వెళాళ్లి’ అనుకునాన్డు. నరసింహారావు తో చెపాప్డు ”ఇక మనం ఈ వూరిలో ఉండవదుద్. ఎలాగైనా ఆమె
గురించి తెలుసుకొని వెళిళ్పోదాం” అనాన్డు.
ఒక రోజు లక్షమ్ణ సింగ ఒకక్డే బీచ కు వెళాళ్డు. వెళేల్సరికి చీకటి పడుతోంది. ఎవరో ఒక అమామ్యి, సముదర్ంలో
దూకి సాన్నం చేసుత్నన్ది. అకక్డకు వెళాళ్డు ”నువువ్ లాలసవే” అని అరిచాడు.
“నీ లాలస ఎవరో తెలీదు. నేను లాలసని కాదు”అంది ఆ అమామ్యి. “ లేదు నువేవ్.”అని అతను కూడా నీళళ్లో
దూకాడు. ఆ అమామ్యి అంది”నువువ్ ఈత రాని వాడివి. ములిగి పోతావు.నీ లాలస ఎవరో, నువెవ్వరో నా వెనకాల
పడాడ్వు” మొతాత్నికి అతనిన్ ఆ నీళళ్లో నుండి రకిష్ంచింది. “నేను రకిష్ంచకపోతే, నువేవ్మైపోయేవాడివి. అని బయటకు
తీసుకువచిచ్ంది. సరిగాగ్ అదే సమాయనికి దేశికాచారి వచాచ్డు. “పదండి మా ఇంటికి వెళదాం.”అని ఇంటికి తీసుకెళిళ్,
పకక్ గదిలో ఉండమనాన్డు.
ఆ రాతిర్ లక్షమ్ణ సింగ పడుకునన్ తరావ్త , లాలస అని తను అనుకుంటునన్ దేశికాచారి భారయ్ వచిచ్, తన దగగ్ర
నిలుచునన్టుల్గా అనిపించింది. కానీ, పొదుద్నన్ చూసేత్, ఏమీలేదు. ‘ఓహో! ఏదో కల వచిచ్ంది లే’అనుకునాన్డు. పొదుద్నన్
లేచాడు. దేశికాచారి ఇంకా నిదర్ లేవలేదు. ఆమె టీ ఇచిచ్, "ఇంక మీరు మీరు వెళళ్ండి. ఆయన అపుప్డే లేవరు.”అంది.
వచేచ్శాడు. నరసింహారావు తో చెపాప్డు ”ఆమె లాలసలాగా వుంది. కానీ, కాదంటోంది. నేను ఇకక్డ ఉండలేను, పద
వెళిళ్పోదాం” అని సామానుల్ సరుద్కోవడం పార్రంభించాడు.
ఇంతలో దేశికాచారి వచాచ్డు. “మీరు వెళిల్ పోతునాన్రా? రేపు కదా! మీరు వెళేళ్ది.ఈవాళ రాతిర్ మా ఇంటికి
భోజనానికి రండి.”అని తీసుకెళాళ్డు. భోజనం చేసుత్నాన్రు. దేశికాచారి అనాన్డు”చూడండి. మొనన్టినుండి చూసుత్నాన్ను.
లాలస... లాలస...అంటునాన్రు. ఆ అమామ్యి పేరేమో నాకు తెలీదు. ఆమె నా భారేయ్. కానీ, నేను ఇంతవరకూ తన పేరు
అడగలేదు. నా కధ కూడా చెబుతాను వినండి." అంటూ తన కథ చెపప్డం మొదలుపెటాట్డు.
- 7,8, ఏళళ్ కిర్ందట నేను జైలుకి వెళాళ్ను. ఒక రెండు లక్షల రూపాయలు పర్భుతావ్నివి మోసం చేశాను. ఆ
కారణంగా జైలుకి వెళళ్వలసి వచిచ్ంది. అయితే, ఆ డబుబ్ నేను ఒకతని దగగ్ర దాచాను. నేను జైలుకి వెళిల్ వచేచ్సరికి, నేను
ఏ అమామ్యి కోసమైతే ఆ డబుబ్లు దాచానో, ఆ అమామ్యి మోసం చేసింది. దాంతోటి ఆ డబుబ్ తీసుకోవడానికి ఆ
మితుర్డి దగగ్రకు వెళాళ్ను.ఆ మితుర్డే ‘మాలవ్ంకర’ అకక్డే ఇదిగో ఈ అమామ్యి వుంది. ఆ మాలవ్ంకర తో ఈమె బాధ
పడుతోంది. అకక్డ నుండి ఆమె ఎలా బయటకు వెళిళ్పోవాలా అని పర్యతిన్సుత్ంటే, ఆ పరిసిథ్తిలో నాతో పాటు
వచేచ్సింది. వచిచ్నపుడు తన వివరాలు అడిగితే, చెపప్లేదు. భరత్, అనంతపురం లో వునాన్డు అని మాతర్మే చెపిప్ంది.
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”సరే! అయితే, వుతత్రం రాయి” అనాన్ను. రాసింది. కానీ, ఆ ఉతత్రానికి సమాధానం రాలేదు. దాంతోటి నాతోనే
ఉండిపోయింది. నేను కూడా వివరాలు ఏమీ అడగలేదు. మా ఇదద్రి మధాయ్ వేరే సంబంధం కూడా ఏమీలేదు. ఆమెకు
నాలో రక్షణ కనిపిసోత్ంది. ఆమె వుంటే, నాకు పర్శాంతత కనిపిసోత్ంది. అంత వరకే మేం కలసి జీవిసుత్నాన్ం. రాతిర్ నువువ్
మా ఇంటోల్ వునన్పుప్డు చూశాను. లాలస నీ గదిలోకి వచిచ్, నీకు సేవ చేసింది. అపుప్డు తెలిసింది ఈమె లాలస అని.
తరవాత అడిగాను. ఇవనీన్ చెపిప్ంది. దాంతోటి ఇపుప్డు సిథ్ర పడింది మీ ఇదద్రూ భారాయ్భరత్లని. మీ ఇదద్రూ కూడా ఏం
చేయాలో డిసైడ చేసుకోండి. లాలస వసాత్నంటే, తీసుకెళిళ్ పో! నాకేమి సంబంధం లేదు. కాకపోతే, ఆమె రాను అంటే,
బలవంతం చేయకు. “అని నరసింహారావు తీసుకొని బయటకు వెళిళ్పోయాడు.
గదిలో లాలస, లక్షమ్ణ సింగ మాతర్మే మిగిలారు. లాలసని అడిగాడు”సరే! ఇనాన్ళూళ్.. కాదు...కాదు... అని చెపాప్వు.
మరి ఇపుప్డు నువేవ్నని తెలిసింది. మరి వెళదాం రా! నేను తీసుకెళతాను.”అనాన్డు.
దానికి లాలస ” చూడండి...మీరు మంచివారు. గొపప్ హృదయం. నేను ఇంటి నుండి వెళిల్పోయినపుడు, మీరు ఎంత
ఉదారతవ్ం చూపారో నాకు తెలుసు. కానీ, సముదర్ంలో చేపను యెంత పేర్మించినా, నేల మీద సుఖపెటట్లేము. మీకూ,
నాకూ మధయ్ గొపప్ పేర్మా, శృంగారమూ. నాకూ, ఆయనకూ మధయ్ ఎలాంటి పేర్మా లేదు. విడవలేని తనం, ఆశ,
ఉదేర్కమూ ఏవీ లేవు. కానీ,మా మధయ్ గొపప్ ఐకయ్ం, శాంతి. ఎందుకంటే, ఆయన యే పటూట్, యే పర్జుడీస లేకుండా
జీవితానిన్ మధించి, సుఖపెటేట్ రహసాయ్నిన్ కనిపెటాట్రు. మీతో వసేత్, మళీళ్ మొదలు. హకుక్ల కోసం, తగాదా, మరాయ్దలూ,
బంధుతావ్లూ, డబూబ్, మితుర్లూ. ఈయన తో తగాదా లేదు. చాలా సంతోషంగా నా అభిపార్యాలూ, నా హకుక్లూ,
కోరెక్లూ అనీన్ ఆయన చేతికి అపప్జెపాప్ను. ఆయనలో పేర్మకు అతీతమైన శాంతి వుంది. ఎందుకంటే, ఆయనకు కోరెక్ల
భయాలు లేవు.బాధను తపిప్ంచుకోవడంలో నేరప్రి. కానీ, ఆ బాధను చూసేత్, భయం లేదు. ఆయన హృదయం శాంతి,
ఆకాశం మలేల్. గొడవ పడమాకు నేను రాను”అంది లాలస. అకక్డ చుకక్లు పెటిట్, చిటట్ చివరి పేరా రాసాత్రు చలం
గారు...
“దేశికాచారి తిరిగి వచేచ్టపప్టికి ఒకక్రేత్ అకక్డ అరుగు మీద కూరొచ్ని వుంది. రా! లాలసా! చాలా పొదుద్ పోయింది.
లాలస లేచి, దేశికాచారి చెయియ్ పటుట్కుంది.”సింగూ, నరసింహారావు ఏరి?”అంది. వాళుళ్ వెళిళ్పోయారు అనాన్డు
దేశికాచారి. బొడుడ్మలెల్ల మధయ్ కాలి దారి వెంట దేశికాచారి వెంట నడుసోత్ంది లాలస. “నవువ్తునాన్వా?” అడిగాడు.
“అవును మీరు తిరిగి వచేచ్టపప్టికి నేను లేకుండా ఉనన్టల్యితే, అలాగే, పొదుద్ పోయిందని వెళిల్, ఒంటరిగా పడుకునే
వారు. అవునా?”అంది. “ఊ..” అనాన్డు.
అకక్డతో నవల అయిపోయింది. అంటే, దేశికాచారికి, లాలస మీద ఎలాంటి అధికార భావం గానీ, అలాగే పొసెసివ
నెస గానీ లేదు. ఆమెకు కావాలిస్న సేప్స ఆమెకు ఇచాచ్డు. ఇదద్రూ ఒకరి సమక్షంలో ఒకరు శాంతిని చూసుకునాన్రు.
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‘జీవితాదరశ్ం’ అంటే, శాంతి మాతర్మే. జీవితాదరశ్ం అంటే, ఒకరి మీద ఒకరు అధికారం చెలాయించడం, గాఢమైన
పేర్మా, కాంకాష్ ఇలాంటివి కాదు.’ అనే భావం వచేచ్లాగా చలంగారు ఈ నవలని ముగిసాత్రు. ఈ నవల రాయడానికి 25
ఏళళ్ ముందు జీవితాదరశ్ం అంటే సేవ్చాఛ్ పర్ణయం తపాప్ మరేమీ కాదు అనన్ చలంగారు తన ఈ 25 ఏళళ్ జీవితం
నేరిప్న పాఠాలు ఆయన మారాగ్నిన్ ఎలా మళిళ్ంచాయి?ఆ పర్ణయ పథం నుండి శాంతి పథానికి మళళ్డానికి కారణం
ఏమిటి అనే విషయాలు ఈ నవలలో కనిపిసాత్యి. అయితే...చలంగారి నిజ జీవితంలో ఏం జరిగింది?ఎందుకు అలా
మారారు? ఇవనీన్ తెలుసుకోవడానికి ఆయన జీవిత విశేషాలు తెలుసుకోవాలి. ఇపుప్డు ఆ విశేషాలలోకి వెళదాం....
(కొనసాగింపు వచేచ్నెలలో)
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